
PANORAMA
UNIWERSYTECKA

BIULETYN INFORMACYJNY OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

N
r 

(5
) 1

/2
0

1
5

BIULETYN INFORMACYJNY OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKUBIULETYN INFORMACYJNY OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

III Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku

Obchody 40. lecia ruchu UTW w Polsce

Wystawa nominowanych do tytułu „Przyjaźni 
Seniorom”



2 Obchody 40. lecia Ruchu UTW

Jednym ze stałych punktów programu konferencji 
i imprez ogólnopolskich i regionalnych składających 
się na obchody 40 lecia Ruchu Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku w Polsce są różne formy uhonorowania 
prekursorki tego ruchu, w tym wspomnienia, pre-
zentacja dorobku naukowego i społecznego, a także 
konspiracyjnej działalności prof. Haliny Szwarc, zało-
życielki pierwszego w Polsce Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku (1975).

Wniosek w spr. uhonorowania prof. Haliny Szwarc złożył 
do Sejmu RP Komitet Organizacyjny obchodów. Za spra-
wą starań sejmowej Komisji Polityki Senioralnej powstał 
projekt uchwały Sejmu, autorstwa posła Michała Szczerby. 
W dniu 9 lutego 2015 r., jednogłośnie, 435 głosami „za” Sejm 
RP przyjął Uchwałę o niżej cytowanej treści:

W 2015 roku przypada czterdziesta rocznica założenia pierwszego w Polsce 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jego inicjatorką i założycielką była Profesor 
Halina Szwarc – lekarz medycyny, geriatra, naukowiec, wykładowca akademicki 
i społecznik.

Idei Profesor Haliny Szwarc zawdzięczamy dynamiczny rozwój ruchu Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku w Polsce, w skali nieporównywalnej z żadnym innym 
krajem na świecie. Funkcjonowanie pięciuset Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
i aktywność stu pięćdziesięciu tysięcy słuchaczy to zasługa umiejętności przewidy-
wania przez Profesor Halinę Szwarc – jako gerontologa i społecznika – odległych 
w czasie następstw dobrze zaplanowanych działań.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu 
świadectwa życia, misji i osiągnięć profesor Haliny Szwarc oraz o wyjątkowej 
roli Uniwersytetów Trzeciego Wieku we współczesnej Polsce i ich znaczeniu 
dla edukacji i aktywności społecznej osób starszych, oddaje hołd profesor 
Halinie Szwarc.

Od redakcji:

UCHWAŁA

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 9 lutego 2015 r. 

w sprawie upamiętnienia Profesor Haliny Szwarc w związku z 40. rocznicą 
powstania pierwszego w Polsce Uniwersytetu Trzeciego Wieku
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Uzasadnienie

Aby podkreślić rolę ruchu społecznego, jaki stanowią Uniwersytety Trzeciego Wieku, Sejm RP 
pragnie upamiętnić Profesor Halinę Szwarc – inicjatorkę i założycielkę powstałego w 1975 r. 
w Warszawie pierwszego w Polsce, a trzeciego na świecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 
jej pełne zaangażowanie w popularyzowanie tego ruchu w Polsce i na świecie.

Profesor Halina Szwarc (ur. 5 maja 1923 r. w Łodzi, zm. 28 maja 2002 r. w Warszawie) była 
lekarzem medycyny, geriatrą, naukowcem (ponad dwieście prac naukowych), wykładowcą 
akademickim i społecznikiem. Odznaczona orderem wojskowym Virtuti Militari za służbę dla 
wywiadu antyhitlerowskiego, uwięziona i torturowana przez Gestapo, a po wojnie szykanowana 
przez UB za działalność w Armii Krajowej. Za działalność okupacyjną, pracę naukową i spo-
łeczną została odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Uzasadniając utworzenie w 1975 roku w Warszawie pierwszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
Profesor Halina Szwarc napisała „Ludzie starsi mają szczególnie ważną rolę do spełnienia. Nabyta 
przez nich wiedza, w połączeniu z doświadczeniem zgromadzonym w ciągu wielu lat życia, tworzy 
wartości bardzo cenne dla społeczeństwa, a im samym powinna dawać poczucie satysfakcji”.

Profesor Halina Szwarc była popularyzatorką ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce 
i na świecie. Krzewiła ideę Uniwersytetów Trzeciego Wieku poprzez swoje artykuły i prace 
naukowe oraz podczas licznych wyjazdów krajowych i zagranicznych. Była założycielką Sekcji 
ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Z jej inicjatywy 
powstały kolejne Uniwersytety Trzeciego Wieku we Wrocławiu, Rzeszowie, Poznaniu, Łodzi, 
Opolu i Szczecinie.

Założony przez Profesor Halinę Szwarc w 1975 r. pierwszy polski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
z doskonała kadrą naukową, starannie dobranym programem edukacyjnym i dbałością o aktyw-
ność fizyczną, stał się początkiem studiów dla osób starszych i ruchu Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku w Polsce, a jego oferta przez 40 lat utrzymywana jest na wysokim poziomie.

W 1995 r. podczas wywiadu Profesor Szwarc powiedziała: „Ruch UTW odniósł sukces dzięki 
grupom ludzi, którzy wiedzieli, czego ludziom potrzeba. Osoby zadowolone ze swego życia są 
zdrowsze i żyją dłużej”.

W ostatnim dziesięcioleciu ruch Uniwersytetów Trzeciego Wieku rozwinął się dynamicznie. 
Obecnie w Polsce funkcjonuje pięćset Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a ogromna rzesza 
słuchaczy liczy sto pięćdziesiąt tysięcy osób. Uniwersytety Trzeciego Wieku zajmując się akty-
wizacją intelektualną i fizyczną osób starszych, stały się nie tylko najważniejszymi animatorami 
aktywności społecznej osób starszych w społeczności lokalnej, ale i partnerem w kreowaniu 
polityki senioralnej na poziomie krajowym i lokalnym. To zasługa umiejętności przewidywania 
przez Profesor Halinę Szwarc – jako gerontologa i społecznika – odległych w czasie następstw 
dobrze zaplanowanych działań.
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Pałac Prymasowski w Warszawie był 19 stycz-
nia 2015 r. miejscem wystawy, na której pre-
zentowały się firmy, produkty, usługi, projekty 
edukacyjne zgłoszone do konkursu Przyjaźni 
Seniorom, realizowanego przez Uniwersytet 
Trzeciego Wieku SGH we współpracy z Fun-
dacją Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz 
Polska” i Fundacją „Ogólnopolskie Porozumie-
nie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.

 – I edycja każdego konkursu niesie zawsze pewną niepew-
ność co do zainteresowania i akceptacji ze strony potencjalnych 
uczestników i obarczona jest wieloma innymi ryzykami.

W tej także musieliśmy się z nimi zmierzyć, bowiem z jed-
nej strony Konkurs wspierany jest środkami rządowego pro-
gramu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych i przez pod-
mioty partnerów i patronów honorowych, lecz jednocześnie 
musiał zawrzeć się w określonych ramach czasowych, co ogra-
niczało czas i zakres działań informacyjnych i promocyjnych 
projektu. Zebraliśmy jednak cenne doświadczenia i możemy 
uznać eksperyment za udany, a konkurs za wart kontynuacji 
– ocenia koordynatorka projektu Krystyna Lewkowicz.

Zainteresowanie udziałem w Konkursie wyraziły 
przede wszystkim firmy mające w swojej ofercie pro-
dukty, usługi i działania na rzecz edukacji, profilaktyki 
i ochrony zdrowia seniorów, w tym kilka gmin mających 
status uzdrowisk, producenci sprzętów poprawiających 

Wystawa nominowanych do tytułu 
„Przyjaźni Seniorom”,  
Pałac Prymasowski w Warszawie
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komfort i bezpieczeństwo osób starszych oraz ułatwia-
jących sprawowanie opieki nad osobami niepełnospraw-
nymi lub wymagającym stałego nadzoru.

Cenna inicjatywa pochodzi także od firmy oferującej sys-
tem szkolenia opiekunów osób starszych jak również pośred-
nictwo w uzyskaniu pracy w dziedzinie sprawowania opieki, 
stwarzające szanse na legalną i chronioną prawem pracę dla 
osób starszych lecz sprawnych i poszukujących zajęcia.

– Przyszli laureaci konkursu to firmy godne rekomendowa-
nia osobom starszym. Otrzymany do używania znak towarowy 
Przyjaźni Seniorom będzie znakiem rozpoznawczym dla poten-
cjalnych konsumentów, jako produkt/usługa godna polecenia.

Ważne dla założonych celów jest też to, że konkurs zain-
spirował rynek srebrnej gospodarki, w tym także inne, nowe 
podmioty do podejmowania działań w tym obszarze. Dlatego 
już teraz umożliwiamy im nawiązywanie kontaktów ze śro-
dowiskiem seniorów.

Niektóre cenne inicjatywy społeczne i produkty z uwagi na 
niewystarczające zaawansowanie lub późne zgłoszenie nie 
mogły wziąć udziału w tej edycji Konkursu, i dziś nie podle-
gają formalnej ocenie, lecz zaprosiliśmy je także do udziału 
w wystawie, jako obserwatorów i potencjalnych uczestników 
kolejnych edycji Konkursu – stwierdza Adrian Oleksiak, jeden 
z ekspertów oceniających oferowane produkty i usługi.

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem J.M. Rektora 
Szkoły Głównej Handlowej prof. Tomasza Szapiro wi-
zytowała stoiska wystawiennicze, zadawała wystawcom 
dociekliwe, a czasem „trudne pytania”, a następnie na 
posiedzeniu plenarnym uzgodniła stanowiska w sprawie 
oceny poszczególnych kandydatów.

Wśród nominowanych do tytułu „Przyjaźni seniorom” 
znalazły się produkty, usługi oraz wydawnictwo poradni-
cze dot. zdrowia.

Uzdrowiska Kłodzkie – Polska Grupa Uzdrowisk, repre-
zentująca Polanicę Zdr, Duszniki Zdr, Kudowę Zdr, i Po-
łczyn Zdr., z siedzibą w Polanicy Zdroju ul. Zdrojowa 39 
– oferująca turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy Senior 
w formie, dostosowany do potrzeb i możliwości seniorów, 
z bogatym programem turystyczno-krajoznawczym i akty-
wizującym realizowany w 4 uzdrowiskach tej grupy.

Gwarantuje wizytę lekarską określającą optymalny ze-
staw zabiegów i różnicowane diety, dostosowane do stanu 
zdrowia, opiekę rezydenta, program turystyczno-krajo-
znawczy i kulturalny, możliwość korzystania z siłowni 
i basenu bez ograniczeń, a nawet daje szanse przyjazdu 
z małym zwierzątkiem, którego nie ma z kim zostawić 
w domu. Luksusowe warunki pobytu w rozsądnej cenie 
to jest to czego oczekują seniorzy.

Synexus Polska Sp z o.o. we Wroclawiu ul. Gwiaździsta 66, 
oferującą Bezpłatne badania profilaktyczne z konsultacją 
lekarską.

Priorytetem w utrzymywaniu osób starszych w jak naj-
dłuższym dobrym zdrowiu i kondycji jest szeroko pojmo-
wana profilaktyka. Wczesne wykrywanie chorób cywiliza-
cyjnych to szansa na zapobieganie ich rozwojowi.

Służą do tego masowe badania przesiewowe mające na 
celu wczesną diagnozę i podjęcie działań zapobiegawczych 
wykonywane przez firmę Synexus, która oferuje ponadto 
bezpłatne badania laboratoryjne i specjalistyczne bez skie-
rowania z możliwością konsultacji lekarskiej. Pacjent otrzy-
muje wyniki swoich badań. To zakrojone na szeroką skalę 
programy diagnostyczne i profilaktyczne w dziedzinie wielu 
chorób, w tym w diagnostyce i leczeniu tak powszechnie 
występujących w starszym wieku chorób jak osteoporoza, 
cukrzyca, choroby reumatyczne, neurologiczne. 
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Oferta bezpłatnych badań jest prowadzona w sposób 
ciągły i dostosowana do aktualnej oferty Synexus. Badania 
można przeprowadzać w 5 dużych miastach Polski.

Dostęp do badań jest praktycznie nieograniczony, 
przychodnie oferują krótkie terminy dostępu do wizyty, 
możliwość dalszych konsultacji lekarskiej we własnych 
poradniach.

Silvermedia, Sp. z o.o. w Krakowie ul. Wadowicka 6, 
oferująca produkt pod nazwą: Zintegrowany System 
Teleopieki i Telenadzoru „Silvermedia Life System” 
To pierwsze w Polsce kompleksowe narzędzie służące 
zdalnemu monitorowaniu, ocenie stanu zdrowia oraz 
zarządzaniu opieką pacjentów w wieku podeszłym 
i przewlekle chorych.

System ten, poprzez umożliwienie kontrolowania roz-
woju schorzeń przewlekłych, monitorowania przyjmowa-
nia leków, czy też szybką diagnozę nagłych stanów zagra-
żających życiu oraz stały nadzór lekarski przyczynia się do 
poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

Wdrożony w placówkach opiekuńczych zapewnia opty-
malne zarządzanie procesem. Zarówno w obszarze działań 
medycznych jak i administracyjnych.

Telemedycyna, teleopieka to innowacyjny kierunek 
we współczesnej medycynie mający zastosowanie za-
równo w wymianie informacji, doświadczeń i procedur 
pomiędzy placówkami świadczącymi usługi zdrowotne, 
jak i dla indywidualnych pacjentów, zwłaszcza w za-
kresie szybkiego poradnictwa medycznego, poprawy 
bezpieczeństwa, szybkości interwencji medycznej w sy-
tuacjach kryzysowych, opieki nad niepełnosprawnymi 
oraz nadzoru nad sposobem sprawowania nad nimi 
opieki ze strony placówek pomocy społecznej. To szansa 
na zwiększenie dostępności, komfortu i bezpieczeństwa 
zdrowotnego pacjentów oraz nowe możliwości i popra-
wa komfortu sprawowania opieki nad niepełnospraw-
nymi przez ich opiekunów.

Coraz doskonalsze i łatwiejsze w obsłudze urządzenia 
telekomunikacyjne potrzebne do korzystania z tych inno-
wacyjnych form poradnictwa, diagnostyki i nadzoru nad 
stanem pacjenta stwarzają szanse na powszechną dostęp-
ność i szybkość reagowania w sytuacjach zagrożenia życia. 
Zwiększają też efektywność świadczonych usług przez 
placówki stacjonarne tworząc bazy danych, możliwości 
wymiany informacji.

People Care Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaź-
dzista 66

People Care z grupy Work Service to największa ogól-
nopolska firma świadcząca szeroki zakres usług opiekuń-
czych i medycznych. Celem działalności firmy jest zapew-
nienie bezpiecznej i kompleksowej opieki nad dziećmi, 
osobami niepełnosprawnymi, a także osobami starszymi, 
24 h na dobę.

Agencja świadczy usługi opiekuńczo – medyczne (opie-
kunek, pielęgniarek, ratowników medycznych. rehabili-
tantów, guwernantek i niań) oferując szkolenie i pośred-
nictwo pracy w zatrudnianiu. W tym jest program opieki 
nad seniorami Famili Care, dla osób aktywnych zawodowo 
mających obowiązki opiekuńcze.

Takie działania ułatwiają kontakty, zapewniają bezpieczeń-
stwo socjalne pracownikom, likwidują szarą strefę i umoż-
liwiają egzekwowanie wysokiej jakości i odpowiedzialności 
oraz skuteczny nadzór nad wykonywaniem opieki.

W sytuacji, gdy starsza osoba na skutek choroby po-
trzebuje opieki, a jej bliscy nie mogą zrezygnować z obo-
wiązków służbowych i muszą pójść do pracy, albo gdy 
dzieci mieszkają wiele kilometrów od rodziców, co w dzi-
siejszych czasach migracji za pracą jest coraz częstszym 
zjawiskiem, firma People Care stworzyła program Family 
Care. Innowacyjna usługa skierowana jest do przedsię-
biorstw. Korzystając z programu, firmy mogą zapewnić 
profesjonalną pomoc medyczną bliskim swoich pracow-
ników. W sytuacji choroby członka rodziny pracownika, 
przyjeżdża do niego pielęgniarka, która sprawuje nad 
nim domową opiekę.

Wielka Księga Zdrowia pod red. Prof. Henryka Bienioka 
– można zakwalifikować ją do programów edukacyjnych 
na rzecz seniorów.
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Autor kilkuset prac naukowych z dziedziny zarządzania 
postanowił zachęcić czytelników tej książki aby zajęli się 
osobiście zarządzaniem własnym zdrowiem. To książka 
nie tylko mądra, pożyteczna ale napisana w sposób szcze-
gólny, dowcipny i intelektualny, a nie nużący.

Bardzo przyjazny poradnik dobrego zdrowia, pełen przy-
powiedni, przysłów i mądrości życiowych wielkich filozofów. 
Czyta się ją ze szczególną przyjemnością, więc organizatorzy 
Konkursu rekomendują ją jako „Przyjazną Seniorom”.

W imprezie wzięli udział słuchacze warszawskich Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku i innych organizacji senio-
ralnych, partnerzy i patroni projektu, współpracowni-
cy i przyjaciele UTW SGH i Fundacji „Ogólnopolskie 
Porozumienie UTW” od lat sprawdzeni jako „przyjaźni 
seniorom”, którzy formalnie nie brali udziału w Konkursie, 
jednak uczestniczyli w wystawie i spotkaniu integracyj-
nym, a ich obecność, prezentacje, wydawnictwa i produkty 
były dla organizatorów wsparciem, a dla zwiedzających 
dodatkową atrakcja.

Swoje książki podpisywał dla zwiedzających prof. Lon-
gin Pastusiak, od lat wykładowca Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku SGH.

Atrakcją, zwłaszcza dla zwiedzających pań, był wysta-
wa pięknej biżuterii, artystki plastyczki Barbary Górskiej, 
zaprzyjaźnionej z UTW SGH.

Pokaz makijażu oraz porady w zakresie pielęgnacji 
dojrzałej cery i urody można było zasięgnąć na stoisku 
firmy Mary Key.

Miłym wydarzeniem dla zwiedzających była wizyta 
Małgorzaty Potockiej, legendarnej już tancerki, aktor-
ki, choreografki, twórczyni baletu i właścicielki Teatru 
„Sabat” w Warszawie. To jedyny taki teatr w Polsce, 
z olśniewającą rewią na światowym poziomie, przebo-
jowymi piosenkami i występami największych gwiazd 
współczesnych scen.
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Pani Małgorzata Potocka, w towarzystwie śpiewaka 
i aktora Iwo Orłowskiego opowiadała o planach współ-
pracy, w tym stworzenia na terenie teatru Sabat (Warsza-
wa ul. Foksal 16) wspólnie z UTW SGH ekskluzywnego 
klubu seniorów, miejsca twórczego, przyjaznego senio-
rom, zaś Iwo Orłowski o reaktywowaniu w Warszawie 
teatru operetkowego.

Zdrowotne działania plastrów Life Wave prezentował 
przedstawiciel amerykańskiego producenta i dystrybutor 
w Polsce Pan Jarosław Ogrodziński. Rozwój tego projektu 
będziemy prezentować czytelnikom Panoramy w dalszych 
numerach.

Wystawie towarzyszyli dziennikarze, media, a ca-
łość wydarzenia filmowała telewizja senioralna OP 
UTW TV60+, której reportaż można obejrzeć na  
www.fundacjaoputw.pl/telewizjaTV60+

Relacjonował: Florian Kott
Zdjęcia: Bożena Sałacińska i Miłosz Sałaciński

Konkurs „Przyjaźni Seniorom” współfinansowany jest ze środków 
rządowego programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych
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III Ogólnopolska Konferencja 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku  
pod patronatem Marszałka Sejmu RP

III ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku w sali kolumnowej Sejmu 
RP, w dniu 15 grudnia 2014 r. zainaugurowa-
ła obchody 40- lecia Ruchu Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku w Polsce.

Liderów 300 Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz gości 
honorowych powitał poseł Michał Szczerba Przewodni-
czący Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej przypomi-
nając, iż w 2015 roku mija 40 lat od powstania pierwszego 

w Polsce, funkcjonującego do dziś na warszawskich Bie-
lanach Uniwersytetu Trzeciego Wieku noszącego imię 
założycielki, prof. Haliny Szwarc.

Tradycyjnie już, w grudniu, odbywa się ogólnopolska 
konferencja UTW mająca na celu podsumowanie najważ-
niejszych dokonań ruchu senioralnego w minionym roku 
oraz wyznaczenie planów i strategii na następne lata.

Patronat nad obchodami 40. lecia ruchu UTW objęła 
Pani Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta RP, Sejmo-
wa Komisja Polityki Senioralnej oraz Władysław Kosiniak-
Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej.
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III Ogólnopolską Konferencję otworzyła Irena Wóy-
cicka, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, pod-
kreślając priorytety zagadnień senioralnych i rodziny 
w działaniach Kancelarii Prezydenta RP oraz osobistą 
atencję i uznanie, jakim darzy środowisko senioralne para 
prezydencka.

wszystkie rodzaje aktywności, intelektualną, edukacyjną, 
artystyczną, aktywizującą fizycznie, rehabilitacyjną, tury-
styczno-krajoznawczą i wiele innych.

Przy udziale zaangażowanych parlamentarzystów, 
podejmowane są też cenne inicjatywy ustawodawcze, 
m.in. w zakresie tworzenia gminnych rad seniorów, sys-
temowych rozwiązań dla osób niesamodzielnych, ochrony 
interesów seniorów i ich rodzin w kontaktach z bankami, 
towarzystwami ubezpieczeniowymi i szereg innych.

Uniwersytety Trzeciego Wieku stworzyły na ryn-
ku swoistą silną „markę UTW” wykazując dojrzałość 
poglądów, realność postulatów, mądrość i odpowie-
dzialność za sprawy swoje i kraju. Kreatywność dzia-
łania uzasadnia uznanie ich za równorzędnego part-
nera rządu w tworzeniu polityki senioralnej w Polsce. 
Środowisko Uniwersytetów Trzeciego Wieku solidnie 
sobie na to miano zasłużyło, wykazując inicjatywy i od-
powiedzialność w najważniejszych sprawach dotyczą-
cych osób starszych, tworząc projekty dokumentów 
programowych i strategicznych, biorąc aktywny udział 
w obradach Rady ds. Polityki Senioralnej i sejmowej 
Komisji Polityki Senioralnej, organizując prestiżowe 
konferencje naukowe i wykazując aktywność na wielu 
innych polach.

Zachowując swoją indywidualność regionalną, w waż-
nych sprawach potrafiły się zjednoczyć, stworzyć struktury 
ogólnopolskie, mówić jednym głosem, formułować jasno 
swoje postulaty i oczekiwania, adresując je nie tylko do 
instytucji centralnych lecz jednocześnie podejmując sa-
modzielne działania dla ich realizacji.

To też wynik wypracowania partnerskich relacji, w tym 
wielkiej otwartości i nadania zagadnieniem senioralnym 
priorytetowej pozycji na wszystkich szczeblach władzy, 
Pałacu Prezydenckiego, rządu, sejmu, senatu oraz klu-
czowych resortów.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej reprezento-
wała Podsekretarz Stanu Małgorzata Marcińska, która 
podsumowała dokonania w zakresie tworzenia syste-
mowych rozwiązań resortu pracy skierowanych do osób 
starszych.

Uczestnicy pierwszego panelu dyskusyjnego mo-
derowanego przez Krystynę Lewkowicz, prezesa Fun-
dacji „Ogólnopolskie Porozumienie UTW”: Michał 
Szczerba, Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki 
Senioralnej, Mieczysław Augustyn, Przewodniczący 
Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Spo-
łecznej, Prof. Bolesław Samoliński, Przewodniczący 
Rady ds. Polityki Senioralnej, oraz Wiesława Borczyk, 
prezes „Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW” 
omawiali dokonania tego ruchu i wyznaczali priory-
tety na przyszłość.

Senioralny ruch uniwersytecki rozwinął się w Pol-
sce w sposób nienotowany w świecie. Dopracował się 
też specyficznego polskiego modelu, charakteryzującego 
się dużą różnorodnością form organizacyjno -prawnych 
i niespotykaną w świecie ofertą programową obejmującą 

Uczestnicy drugiego panelu, moderowanego przez 
posła Michała Szczerbę, z udziałem prof. Janusza Szym-
borskiego, eksperta Rządowej Rady Ludnościowej, prof. 
Piotra Błędowskiego, Wiceprzewodniczącego Zarzą-
du Głównego PTG, Tomasza Pactwy, Dyrektora Biura  
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Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st Warszawy 
oraz Krystyny Lewkowicz dyskutowali na temat Obywa-
telskiego Parlamentu Seniorów.

Ta nowatorska inicjatywa b. Marszałek Sejmu RP Pani 
Ewy Kopacz, jest obecnie konsultowana w szerokim śro-
dowisku senioralnym, nie tylko UTW, ale też z innymi 
organizacjami.

Wzbudza zarówno wielkie zainteresowania jak też wiele 
wątpliwości i emocji.

Odzwierciedlały tę różnorodność poglądów także sta-
nowiska wyrażone przez uczestników panelu.

Obywatelski Parlament Seniorów to szansa na powo-
łanie prawdziwego ogólnopolskiego przedstawicielstwa 
osób starszych w Polsce. Gdyby udało się pozyskać do 
niego przedstawicieli wszystkich środowisk senioralnych, 
mógłby stać się potężną siłą społeczną.

Zagrożeniem dla tego celu jest trudność z dotarciem 
do wszystkich środowisk osób starszych, bowiem zde-
cydowana większość nie należy do żadnych organizacji 
senioralnych i nie wykazuje aktywności społecznej.

Słabo rozbudowane obecnie są też struktury i inicja-
tywy lokalne.

Pokładano duże nadzieje w oddolnych inicjatywach 
gminnych rad seniorów, lecz obecnie jest ich w Polsce 
zaledwie kilkadziesiąt.

Wskazywano w dyskusji na trudności logistyczne z wy-
borem delegatów, brak źródła finansowania niezbędnych 
kosztów organizacyjnych.

Temat wymaga dalszych konsultacji i poszukiwania 
optymalnych rozwiązań.

W tej sytuacji zgodzono się, że projekt ten nie ma szans 
być sfinalizowany w terminie II Kongresu UTW.

W drugiej części Konferencji Przewodniczący Kapi-
tuły prof. dr hab. Tomasz Szapiro, Rektor Szkoły Głów-
nej Handlowej w Warszawie przedstawił założenia i cele 
ogólnopolskiego konkursu srebrnej gospodarki „Przy-
jaźni Seniorom”. Konkurs realizowany jest przez UTW 
SGH przy udziale partnerów- Fundacji Polskiego Godła 
Promocyjnego Teraz Polska i Fundacji „Ogólnopolskie 
Porozumienie UTW”. Ma promować pożądane wzorce 
konsumenckie, uczyć stawiania wysokich wymagań jako-
ściowych oferowanym przez rynek produktom i usługom 
oraz chronić seniorów przed wszelkimi nadużyciami na 
ich szkodę.

Zaprezentowano pierwsza grupę kandydatów do tytułu, 
którzy przeszli pomyślnie procedurę weryfikacji. Kolejne 
produkty i usługi podlegają jeszcze ocenie.

Ostateczną decyzję podejmie Kapituła konkursu 
w marcu 2015 r.

K. Lewkowicz przedstawiła też kandydatów do pre-
stiżowych tytułów „Wielka Osobowość Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku”, którymi w III edycji Konkursu zo-
stali nominowani Hanna Gronkiewicz Waltz, prezy-
dent m.st. Warszawy, senator Mieczysław Augustyn, 
Przewodniczący Senackiej Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej oraz prof. Piotr Błędowski, 
Wiceprzewodniczący ZG PTG.

Rozstrzygnięcie obydwu konkursów będzie mieć 
miejsce w czasie II Kongresu UTW, planowanego na 
30 marca 2015 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie.

Na zakończenie Konferencji zebrani przyjęli przez 
aklamację Deklarację Końcową III Ogólnopolskiej 
Konferencji UTW wraz z ramowym programem 
obchodów centralnych promujących 40 lecia Ruchu 
UTW.

Relacja: Krystyna Lewkowicz
Zdjęcia: Tomasz Białkowski
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W 40. letnim okresie działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce, rozwinął się niespo-
tykany w skali europejskiej, społeczny Ruch Uniwersytetów Trzeciego Wieku na rzecz edukacji, 
aktywizacji i integracji osób starszych, stając się partnerem społecznym najwyższych władz pań-
stwowych w tworzeniu polityki senioralnej w kraju.

Podsumowując wydarzenia ostatnich lat, środowisko Uniwersytetów Trzeciego Wieku z wielkim 
uznaniem odnosi się do inicjatyw Parlamentu – Sejmu i Senatu, Rządu RP oraz jednostek samorzą-
du terytorialnego w zakresie tworzenia systemowej, długofalowej polityki senioralnej w Polsce.
Również Kancelaria Prezydenta RP włączyła sprawy rodziny i osób starszych do najważniejszych 
priorytetów swojej działalności.

W strategii rozwoju Państwa nadano polityce senioralnej wysoką rangę, a środowiska senioralne 
wykazały w jej tworzeniu i wdrażaniu partnerskie, kreatywne postawy.

Za najważniejsze wydarzenia polityki senioralnej środowisko UTW uznaje:

Ilościowy i merytoryczny rozwój społecznego ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku, który ak- −
tualnie obejmuje populację ok.150 tys. członków, zrzeszonych w ponad 500 UTW na terenie 
kraju; polskie UTW działają także za granicą: na Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie, Austrii;

Utworzenie dwóch ogólnopolskich organizacji UTW, reprezentujących interesy środowiska  −
seniorów UTW – Ogólnopolskiego Porozumienia UTW i Ogólnopolskiej Federacji Stowarzy-
szeń UTW;

Ogłoszenie przez Senat RP roku 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w ramach Euro- −
pejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej:

Zorganizowanie I Kongresu UTW 2012 w Warszawie; −

Opracowanie i przyjęcie „Paktu na rzecz Seniorów”; −

Kreatywność ruchu UTW uzasadniającą uznanie go za partnera rządu w kształtowaniu polityki  −
senioralnej w Polsce;

Deklaracja Końcowa
III Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku

inaugurującej obchody
40 lat Ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce

pod patronatem Marszałka Sejmu RP.
Warszawa, Sala Kolumnowa Sejmu, 15 grudnia 2014 r.

Komisja Polityki Senioralne

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

P A T R O N A T  H O N O R O W Y
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Utworzenie Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2012-2013; −

Powołanie w strukturach MPiPS Departamentu Polityki Senioralnej; −

Utworzenie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przez Rzecznika Praw Obywatelskich i wyda- −
nie monografii „Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje”;

Powołanie przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Rady ds. Polityki Senioralnej, ciała partycy- −
pacyjnego w działaniach na rzecz polityki senioralnej;

Utworzenie Parlamentarnego Zespołu ds. UTW; −

Utworzenie stałej sejmowej Komisji Polityki Senioralnej; −

Przyjęcie przez rząd pakietu ustaw senioralnych, w tym „Długofalowych Założeń Polityki Senio- −
ralnej na lata 2014 – 2020” oraz Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2014-2020”;

Dokonanie zmian legislacyjnych przez Sejm RP – nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym  −
sprzyjająca rozwojowi ruchu senioralnego, w tym powoływanie gminnych rad seniorów;

Stworzenie podstaw prawnych i systemu wspomagania rozwoju ekonomii społecznej i srebr- −
nej gospodarki;

Stworzenie przez senacką Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej projektu nowych  −
systemowych rozwiązań w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi i niesamodziel-
nymi społecznie;

Wydanie Monografii „40 lat ruchu UTW w Polsce”. −

Za najważniejsze cele i kierunki strategii rozwoju ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku na lata 
2015-2020 środowisko UTW uznaje:

Kontynuację aktywnego włączania się środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku w propa- −
gowanie, wdrażanie, realizację i monitorowanie wyników rządowych i samorządowych pro-
gramów senioralnych;

Nadanie priorytetu zagadnieniom edukacji, profilaktyki zdrowia i aktywnego trybu życia se- −
niorów;

Ogłoszenie roku 2015 Rokiem im. prof. Haliny Szwarc, założycielki pierwszego UTW w Polsce; −

Powołanie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, jako ciała reprezentującego interesy pol- −
skich seniorów;

Organizację II Kongresu UTW w marcu 2015 r, w Warszawie; opracowanie Dokumentu końco- −
wego II Kongresu UTW;

Zbudowanie powszechnego, uniwersalnego systemu komunikacji społecznej umożliwiają- −
cego szybkie dotarcie z informacjami do nieograniczonej liczby słuchaczy UTW jak i komu-
nikację między organizacjami senioralnymi;

Wdrażanie programów wydłużania aktywności zawodowej i społecznej osób starszych, naby- −
wania nowych kompetencji i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym 
świecie;

Inspirowanie rozwoju ruchu wolontariackiego wewnątrz i międzypokoleniowego oraz współ- −
pracy międzypokoleniowej.
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Uczestnicy Konferencji akceptują Ramowy Program Obchodów 40. lecia Ruchu Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku o charakterze ogólnopolskim, stanowiący załącznik do niniejszej Deklaracji oraz 
deklarują podejmowanie inicjatyw organizacji uroczystych i godnych obchodów 40.lecia Ruchu 
UTW na poziomie regionalnym i lokalnym.

Załącznik do Deklaracji końcowej

Ramowy Program obchodów ogólnopolskich
40. lecia ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Termin Wydarzenie, miejsce Organizatorzy wiodący

15.XII. 2014
III Ogólnopolska Konferencja UTW, pod patronatem 
Marszałka Sejmu pt. 40 lat ruchu UTW w Polsce  
– inaugurująca obchody 40.lecia ruchu UTW.

Komisja Polityki Senioralnej, MPiPS
Fundacja „OP UTW”

Styczeń 
2015

Procedowanie i podjęcie przez Sejm uchwały 
w spr. ustanowienia roku 2015 Rokiem im prof. 
Haliny Szwarc.

Komisja Polityki Senioralnej

Styczeń 
2015

Podjęcie uchwały w spr. nazwania ronda im. prof. 
Haliny Szwarc

Rada Miasta Warszawy

30.III.2015 II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Teatr Wielki w Warszawie.

Miasto st. Warszawa
Komisja Dialogu Społecznego ds. UTW
Fundacja „OP UTW”

30.III.2015 Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu 
srebrnej gospodarki „Przyjaźni Seniorom”.

UTW SGH
Fundacja „OP UTW”
Fundacja PGP „Teraz Polska”

30.III.2015 III edycja Konkursu „Wielka Osobowość UTW”
Gala wręczenia dyplomów.

Kapituła Konkursu pod 
przewodnictwem Ministra Jacka 
Michałowskiego

Maj 2015 Konferencja jubileuszowa pt. 40 lat Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc. UTW im. Haliny Szwarc

Maj 2015
OLIMPIADA SPORTOWA UTW I ORGANIZACJI 
SENIORALNYCH „TRZECI WIEK NA START”
w Łazach.

UTW w Łazach

Wrzesień 
2015

Forum III Wieku w Nowym Sączu w ramach Forum 
Ekonomicznego w Krynicy Zdroju.

Sądecki UTW
Ogólnop. Federacja St.UTW

Grudzień 
2015

IV Ogólnopolska Konferencja UTW pod patrona-
tem Marszałka Sejmu podsumowująca obchody 
40. lecia ruchu UTW.

MPiPS, Komisja Polityki Senioralnej
Fundacja „OP UTW”

Program ma charakter otwarty i w miarę pojawiania się nowych inicjatyw będzie sukcesywnie 
uzupełniany.

Na poziomie regionalnym i lokalnym tworzony jest bardzo ciekawy i szeroki program obchodów 
o różnorodnym charakterze – naukowym, sportowym, wydawniczym i integracyjnym i w ciągu 
2015 r. będzie uzupełniany o kolejne wydarzenia.
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Rok dla klimatu na Uniwersytetach 
Trzeciego Wieku
Na czterdziestu Uniwersytetach Trzeciego 
Wieku trwa ekologiczna akcja edukacyjna 
„Rok dla klimatu”. Seniorzy uczestnicząc 
w wykładach i w spotkaniach edukacyjnych 
wraz z dziećmi i młodzieżą poznają zagad-
nienia zmian klimatu, dyskutują o charak-
terystycznych dla tak skomplikowanego 
zagadnienia wątpliwościach i sprzecznych 
stanowiskach, poznają sposoby na ogranicze-
nie emisji CO2 i uczą się jak energooszczęd-
ność może pomóc w domowym budżecie.

O zmianach w środowisku, zanieczyszczeniach i global-
nym ociepleniu klimatu świat dyskutuje od dawna. Próby 
ratowania sytuacji jednak nie przynoszą oczekiwanych 
zmian. Nic dziwnego, trzeba nie lada argumentów, by prze-
konać silne lobby przemysłu energetycznego bazującego 
na węglu i ropie, do powstrzymania działań degradujących 
środowisko. Właściwie jedynie argumenty korzyści finan-
sowych mogą je do tego skłonić, dlatego, póki ekologia 
nie zacznie się opłacać, niewiele się zmieni. Ale działać 
trzeba, a do tego konieczna jest powszechna świadomość 
zachodzących w środowisku niekorzystnych zmian, do-
konujących się dosłownie na naszych oczach.

Polska należy do krajów o wyjątkowo kapryśnej aurze. 
Jesień oznacza zmiany pogody w tempie szybszym niż rytm 
dobowy. Także nasze lato przyzwyczaiło nas do krótkich 
gwałtownych nawrotów chłodu i dalekich od komfortu 
temperatur wody w jeziorach, rzekach i morzu. Nasza po-
goda jest nieprzewidywalna, ale mieści się w ramach pojęcia 
klimat przejściowy. Choć klimat umiarkowany przyzwyczaił 
nas do częstych zmian pogody, to takie anomalie, jakich 
jesteśmy coraz częściej ostatnio świadkami, nie przestają 
nas zadziwiać. W listopadzie pojawiają się letnie tempe-
ratury, zimą trudno o śnieg na stokach. Zanotowaliśmy 
kolejny wyjątkowy październik, z temperaturą przekracza-
jącą 20°C. W listopadzie 2013 r. temperatury w niektórych 
miejscach w Polsce sięgały 20°C, a średnie wyniosły 7°C, 
podczas gdy o tej porze roku powinny wynosić 2-3°C.

Niestabilność klimatu, która staje się faktem i pomału 
ogarnia cały świat, to prawdziwe zagrożenie, które powin-
niśmy traktować równie poważnie (o ile nie poważniej) jak 
konflikty zbrojne i wojny gospodarcze. Klimat to element 
otaczającej nas natury, który decyduje praktycznie o wszyst-

kim: zasobach wody, żywności, codziennym bezpieczeń-
stwie i komforcie bytu, czyli o naszym życiu. Niestety jest 
to zagrożenie, które ściągnęliśmy na siebie sami. To ostatni 
dzwonek, by wyeliminować czynniki odpowiadające za 
globalne ocieplenie, powstrzymać emisję gazów cieplarnia-
nych, nieodpowiedzialne gospodarowanie energią, wylesia-
nie i pokrywanie coraz większych obszarów zabudową. My 
jeszcze możemy rozmawiać z naszymi dziećmi i wnukami 
o ochronie środowiska i musimy zrobić wszystko, by taką 
szansę dać też następnym pokoleniom.

Zachęcamy wszystkich seniorów do zainteresowania się 
tematem zmian klimatu. Inspiracje i ciekawe materiały 
można znaleźć na portalu projektu www.rokdlaklimatu.pl

Ewelina Skoczeń, Wiceprezes Fundacji Ziemia i Ludzie.

W tekście wykorzystano materiały z książki dla Słuchaczy UTW 
„O ociepleniu klimatu na chłodno” pod red. Witolda Lenarta.

Jeśli masz co najmniej 60 lat i rozumiesz 
konsekwencję zmian klimatu oraz wpływ 

człowieka na ten proces przyślij nam fotografię 
lub pracę plastyczną wraz z krótkim opisem, 

pokazującym związek pracy z tematyką  
zmian klimatu. 

Czekamy od 1 marca do 31 października 2015 r. 
Szczegóły konkursu na www.rokdlaklimatu.pl

12 najlepszych prac zostanie 
opublikowanych w klimatycznym 

kalendarzu na 2016 rok a ich autorzy 
otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe!
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Aktywni do setki!
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, 
w imieniu Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wo-
lontariatu oraz partnerów, firm Microsoft, 
T-Mobile oraz Intel, zainicjowało kampanię 
społeczną „Aktywni do setki” poświęconą ak-
tywizacji osób w wieku około-emerytalnym 
przy wykorzystaniu nowych technologii. Pa-
tronat nad przedsięwzięciem objęła Fundacja 
„Ogólnopolskie Porozumienie UTW”.
Według danych ZUS w 2013 r. w Polsce w wieku emery-
talnym było 4,9 mln osób. To duża grupa osób, których 
potencjał nie musi maleć wraz z wiekiem późnej dojrza-
łości. Seniorzy to osoby o dużym doświadczeniu, którym 
nadal mogą dzielić się z innymi w ramach wolontariatu 
(m.in. szybko rozwijającego się Wolontariatu Kompetencji) 
oraz chęci pomocy i bycia aktywnymi społecznie. „Aktywni 
do setki” to komplet działań promujących aktywność spo-
łeczną i życiową wśród osób dojrzałych, lecz także zwraca-
jących uwagę organizacji i instytucji mogących skorzystać 
z pomocy wolontariuszy na możliwości, jakie tworzy wolon-
tariat. Wiele ogromnych przedsięwzięć społecznych odbywa 
się na zasadzie wolontariatu. Niemniej nadal świadomość 
możliwości i korzyści z tego płynących nie jest w pełni wy-
korzystywana. Zdaniem Dariusza Pietrowskiego, Prezesa 
Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie, „ak-
tywność seniorów nie musi sprowadzać się wyłącznie do 
opieki nad wnuczętami, pomocy dzieciom lub w ramach 
wspólnoty sąsiedzkiej. Czas na emeryturze to doskonała 
okazja do realizacji swoich pasji i rozwijania zainteresowań. 
To także dobra pora na podjęcie aktywności obywatelskiej, 
na którą często nie było wcześniej czasu”.

W ramach kampanii „Aktywni do setki” odbywają się 
spotkania z seniorami w Centrach Wolontariatu oraz na 
Uniwersytetach Trzeciego Wieku w dziesięciu polskich 
miastach (Warszawa, Poznań, Lublin, Kraków, Katowice, 
Gdańsk, Łódź, Szczecin, Kielce, Elbląg). Są one poświęcone 
promocji aktywności seniorów i włączeniu cyfrowemu, ze 
szczególnym uwzględnieniem zaangażowania społecznego. 
Na potrzeby kampanii przygotowano również specjalny 
tablet z aplikacjami, które ułatwiają seniorom codzienne 
funkcjonowanie oraz aktywizują ich społecznie. Jak pod-
kreśla Tomasz Hodakowski odpowiadający za działania 
Intela w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w obszarze 
edukacji, administracji i telekomunikacji, „inicjatywa „Ak-
tywni do setki” wpisuje się w działania rządu związane ze 
wzrostem umiejętności cyfrowych Polaków. Tu pokazujemy 

konkretne zastosowanie Internetu, korzyści jakie może-
my odnieść korzystając z niego w konkretnej sytuacji. To 
pierwsza tego typu akcja w Polsce kierowana do seniorów. 
Cieszymy się, że możemy ją promować. To świetny przy-
kład – również na arenie międzynarodowej”.

„Wiedza oraz doświadczenie zawodowe osób wcho-
dzących w wiek emerytalny to wciąż niespożytkowany 
potencjał, dlatego dzięki wolontariatowi kompetencyjne-
mu chcemy wzmocnić w tej grupie poczucie, że są ważną 
częścią naszego społeczeństwa, od której możemy się wiele 
nauczyć. Narzędziem, które do tego celu chcemy wyko-
rzystać to „Tablet III Wieku”, który nie tylko wprowadza 
osoby dojrzałe w świat technologii, ale jest także swoistym 
pomostem między pokoleniami. Dzięki niemu osoby na 
emeryturze mogą stale być w kontakcie z rodziną, w szcze-
gólności z wnukami, dla których mobilne technologie 
to przecież codzienność” – podkreśla Marek Kosycarz, 
dyrektor ds. odpowiedzialności społecznej w polskim od-
dziale Microsoft.

Oferta partnera kampanii „Aktywni do setki”, firmy 
T-Mobile: „Tablet III wieku”, z systemem operacyjnym Win-
dows 8.1, będąca jednym z elementów tego kompleksowego 
przedsięwzięcia, proponuje seniorom 15 preinstalowanych 
aplikacji, wybranych pod kątem utrzymania aktywności 
osób 60+ oraz ułatwienia im codziennego funkcjonowa-
nia. Użytkownikom został także udostępniony kontakt 
z doradcą specjalnie uruchomionej na czas 3 miesięcy In-
folinii świadczącej wsparcie w użytkowaniu sprzętu, jako 
narzędzia utrzymania aktywności i adaptacji do realiów 
współczesnego cyfrowego świata.

„Osoby te posiadają ogromny kapitał wiedzy i umie-
jętności, dzięki czemu z powodzeniem mogą pełnić rolę 
ekspertów w swoich dziedzinach lub być inicjatorami 
działań, które posłużą innym. Niestety, spora część tych 
osób nie wie, w jaki sposób spożytkować swój potencjał. 
Mamy nadzieję, że dzięki nowym technologiom i wła-
śnie tabletowi, który przygotowaliśmy specjalnie z myślą 
o osobach starszych, ułatwimy seniorom dostęp do miej-
sca, gdzie będą czuli się potrzebni i będą mogli podzie-
lić się swoim doświadczeniem. Jestem przekonana, że to 
urządzenie pomoże im aktywnie uczestniczyć w życiu 
publicznym i społecznym, jak również pozwoli utrzymać 
dobrą kondycję psychofizyczną” – podkreśla Małgorzata 
Rybak-Dowżyk, Dyrektor Departamentu Komunikacji 
Korporacyjnej, T-Mobile Polska.

Autorzy kampanii „Aktywni do setki” zwracają uwagę 
na aktywność życiową osób w wieku około-emerytalnym, 
dla których przejście na emeryturę często stanowi wy-
zwanie, chcąc w szczególny sposób akcentować potencjał 
wolontariatu i nowych technologii, jako narzędzi wspie-
rających w zarządzaniu tą zmianą.

Ogólnopolska
Sieæ

Centrów
Wolontariatu



WYBIERZ PRZYJAZNY  
TABLET III WIEKU
Wykorzystaj każdą chwilę tak, jak lubisz.
Zapewnij sobie ulubioną rozrywkę, dostęp do Internetu
i dodatkowe zajęcia w domu i poza nim – na każdy dzień!
Sprawdź już dziś! 

Oferta z urządzeniem na raty. Opłaty miesięczne zawierają abonament za usługę wraz z ratą za urządzenie lub zestaw urządzeń. Szczegóły w załaczniku cenowym „Internet Mobilny dla Ciebie i rodziny – Tablet III wieku”. 
Sprawdź w punkcie sprzedaży i na www.t-mobile.pl
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Szanowni Czytelnicy Panoramy Uniwersyteckiej

Zbliża się najważniejszy moment obchodów 40 lecia ru-
chu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce – II Kon-
gres UTW, który dobędzie się 30 marca 2015 r. o godz. 
12.00, w Teatrze Wielkim – Scenie Opery Narodowej, na 
Placu Teatralnym 1 w Warszawie. (rejestracja uczestni-
ków od 10.30).

Jeśli nie wpisaliście się Państwo na listę uczestników, 
która jest podstawą wejścia do Teatru, to uprzejmie pro-
szę o dokonanie tej czynności jak najszybciej. Służy do 
tego formularz akredytacyjny opublikowany na stronie 
www.fundacjaoputw.pl. Dokonać akredytacji można je-
dynie do dnia 24 marca 2015 r.

Liczba miejsc jest ograniczona, bowiem scena Ope-
ry Narodowej mieści jedynie 1740 miejsc, podczas gdy 
na I Kongresie UTW w 2012 roku, w Sali Kongresowej 
(obecnie w kapitalnym remoncie) gościliśmy blisko 3000 
gości. Przy okazji II Kongresu UTW chcemy uaktualnić 
bazę danych o Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce 
i za granicą.

Jeśli  dysponujecie   Państwo uaktualnioną ewidencją  
UTW w swoim regionie lub województwie, przekażcie 
Państwo  ją do Fundacji, a jeśli macie wiedzę o nowopow-
stałych UTW, poinformujcie je, proszę, o  Kongresie UTW 
i przekażcie informacje dot. danych teleadresowych.

Organizacja Kongresu UTW to ogromne wyzwanie logi-
styczne i finansowe, zarówno dla organizatorów jak i go-
ści, tak więc bardzo serdecznie proszę o przestrzeganie 
pewnych zasad, które uproszczą organizację:

w dniu 25 marca zostanie opublikowana na www.fun- •
dacjaoputw.pl lista uczestników Kongresu, która będzie 
stanowiła podstawę wejścia na Kongres oraz ewentual-
nych reklamacji i korekt;
nie wysyłamy zaproszeń pocztą, lecz będziemy wyda- •
wać je w recepcji Kongresu w dniu 30 marca w godz. 
10.00-12.00;
wszyscy goście Kongresu podlegają kontroli BOR,  •
należy zatem mieć dowód tożsamości;
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proszę pozostawić w hotelu lub przechowalni bagaże,  •
nie wnosić do Teatru butelek, ostrych przedmiotów itp. 
bowiem będą one rekwirowane przez kontrolę, odda-
wane do depozytu, co bardzo wydłuży i skomplikuje 
wejście do Teatru.

Z ostatniej chwili:
dniu 9 lutego br została przyjęta przez Sejm RP uchwała  •
upamiętniająca osobę prof. Haliny Szwarc;
w dniu 19 stycznia br Kapituła Konkursu Przyjaźni  •
Seniorom, pod przewodnictwqem Rektora SGH prof. 
Tomasza Szapiro wyłoniła laureatów konkursu;
Rondo na Żoliborzu w Warszawie otrzymało nazwę  •
„Rondo prof. Haliny Szwarc”;
w dniu 23 lutego br Kapitula Konkursu „Wielka Oso- •
bowość Uniwersytetów Trzeciego Wieku” pod prze-
wodnictwem szefa Kancelarii Prezydenta RP Pana 
Min. Jacka Michałowskiego zatwierdziła rekomendacje 
III Ogólnopolskiej Konferencji UTW, w spr. nadania 
tytułu trzem nowym laureatom.

W skład Kapituły wchodzą wszyscy dotychczasowi 
laureaci Konkursu oraz przedstawicielki środowiska 
UTW Krystyna Lewkowicz i Irena Moskal.

Dzięki uprzejmości Kancelarii Prezydenta RP, prezen-
tujemy Państwu obok zdjęcia z tego ważnego wydarzenia.

Gale obydwu konkursów odbędą się w czasie II Kongresu 
UTW w dniu 30 marca 2015 r.

Program Kongresu przewiduje także odznaczenia dla 
liderów najstarszych UTW, wystawę dorobku 12 najstar-
szych UTW, panel dyskusyjny pt. Dokonania 40 lat i naj-
ważniejsze wyzwania ruchu Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku i inne ciekawe zdarzenia.

Do zobaczenia w Warszawie!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Krystyna Lewkowicz
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Wielkie osobowości UTW 19

Pałac Prezydencki – Posiedzenie Kapituły Konkursu  
„Wielka Osobowość Uniwersytetów Trzeciego Wieku”

Zdjęcia Piotr Molęcki/Serwis fotograficzny Kancelarii Prezydenta RP
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